
PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2021  

Z XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU  

z dnia 28 maja 2021 r.  

 

Obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali Narad Urzędu 

Miejskiego w Głogówku. 

Obrady rozpoczęto dnia 28 maja 2021 roku o godzinie 16:02, a zakończono 

o godzinie 18:44 tego samego dnia.  

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków: 

1. Marcin Kus 

2. Józef Kowaś 

3. Tomasz Nosol 

4. Tadeusz Wrona 

5. Róża Zgorzelska 

6. Mariusz Wdowikowski 

7. Grzegorz Thiel 

8. Joachim Sobek 

9. Piotr Samson 

10. Bogusława Poremba 

11. Fabian Patron 

12. Jerzy Kunert 

13. Jan Hojdem 

14. Bernard Dembczak 

15. Ewelina Barton 

Pozostałymi członkami, którzy brali udział w obradach byli:  

1. Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

2. Zastępca Burmistrza – Anna Barysz  

3. Skarbnik Gminy- Alina Janik 

 

Otwarcia i przeprowadzenia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Głogówku Jerzy Kunert. Następnie stwierdził Quorum. Na 15 Radnych obecnych było 15. Listy 

obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący Rady Miejskiej 

przedstawia kompletny porządek obrad: 

 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji, 

b) odtworzenie hymnu państwowego, 

c) stwierdzenie Quorum,  

d) uchwalenie porządku obrad,  

e) przyjęcie Protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 marca  

2021 r.  



f) przyjęcie Protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 14 kwietnia  

2021 r.  

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. 

3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. 

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Głogówek za 2020 rok. 

6. Debata nad raportem.  

7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka Wotum zaufania.  

8. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej: 

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2020 r., 

b) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 

c) Sprawozdanie finansowe Gminy Głogówek za 2020 r., 

d) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r., 

e) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głogówek, 

f) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Głogówek, 

g) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka, 

h) Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutoriom dla Burmistrza Głogówka.    

9. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021; 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035; 

c) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Głogówek, 

d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, 

e) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kazimierz na lata 2021- 2030”, 



f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek, 

g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023, 

h) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

za 2020 r., 

i) w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głogówek przy udziale środków 

uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu, 

j) w sprawie oceny przyjęcia zasobów pomocy społecznej za rok 2020, 

k) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

l) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Głogówek (obręby: Głogówek, Winiary, Wielkie Oracze) wraz z 

przysiółkiem Głogowiec (obręb Głogowiec) gm. Głogówek, woj. Opolskie  

 

10. Wolne wnioski i informacje.  

11. Zakończenie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

Ad. 1 d) uchwalenie porządku obrad 

 

Burmistrz składa autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy 

na rok 2020 uzasadniając ją. 

Przewodniczący zapytał o uwagi do porządku obrad i poddaje go pod głosowanie:  

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Jan Hojdem, Jerzy Kunert, Bernard Dembczak, Bogusława Poremba, Tadeusz Wrona, Róża 

Zgorzelska, Tomasz Nosol, Grzegorz Thiel, Ewelina Barton, Fabian Patron, Marcin Kus, Józef 

Kowaś, Joachim Sobek, Piotr Samson 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):Mariusz Wdowikowski 

 

e) przyjęcie Protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 marca 2021 r. 



Przewodniczący pyta o uwagi i poddaje pod głosowanie przyjęcie Protokołu z XXXV Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku z dnia 22 marca 2021 r. (16:15) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Jan Hojdem, Piotr Samson, Józef Kowaś, Grzegorz Thiel, Tadeusz Wrona, Róża Zgorzelska, Marcin 

Kus, Bernard Dembczak, Jerzy Kunert, Bogusława Poremba, Ewelina Barton, Joachim Sobek, Fabian 

Patron, Tomasz Nosol, Mariusz Wdowikowski 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

f) przyjęcie Protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

 

Przewodniczący pyta o uwagi i poddaje pod głosowanie przyjęcie Protokołu z XXXVI Sesji Rady 

Miejskiej w Głogówku z dnia 14 kwietnia 2021 r. (16:15) 

 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Jan Hojdem, Mariusz Wdowikowski, Ewelina Barton, Józef Kowaś, Tadeusz Wrona, Róża Zgorzelska, 

Jerzy Kunert, Marcin Kus, Piotr Samson, Fabian Patron, Bogusława Poremba, Grzegorz Thiel, Bernard 

Dembczak, Tomasz Nosol, Joachim Sobek 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

Ad. 2 Informacja Burmistrza o pracy między sesjami. (16:17) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie informacje związane z pracą 

Burmistrza w okresie międzysesyjnym zostały przedłożone drogą zwyczajowo przyjętą. 

Przewodniczący pyta o uwagi do informacji. W związku z brakiem uwag przystąpiono do 

kolejnego punktu porządku obrad. 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 



Bernard Dembczak, Tadeusz Wrona, Józef Kowaś, Mariusz Wdowikowski, Róża Zgorzelska, Marcin 

Kus, Jerzy Kunert, Ewelina Barton, Jan Hojdem, Bogusława Poremba, Fabian Patron, Joachim Sobek, 

Tomasz Nosol, Grzegorz Thiel, Piotr Samson  

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

Ad. 3 Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Głogówek. (16:19) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Mariusz Wdowikowski, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jan Hojdem, Róża 

Zgorzelska, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Ewelina Barton, Tadeusz Wrona, Fabian Patron, Piotr 

Samson, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Grzegorz Thiel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

Ad. 4 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Przewodniczący pyta o uwagi i prosi o opinię Komisji Wspólnej. Opinia jest pozytywna,  

w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Mariusz Wdowikowski, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jan Hojdem, Róża 

Zgorzelska, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Ewelina Barton, Tadeusz Wrona, Fabian Patron, Piotr 

Samson, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Grzegorz Thiel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 



NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

Ad. 5 Przedstawienie raportu o stanie Gminy Głogówek za 2020 rok. 

Przewodniczący poinformował, że zaproszono mieszkańców do debaty nad raportem o stanie Gminy 

Głogówek za 2020 rok, jednak nikt z mieszkańców nie wyraził takiej chęci. 

Głos zabrał Burmistrz celem zreferowania raportu.  

Przewodniczący ogłosił przerwę mająca na celu podłączenie sprzętu elektronicznego do wyświetlenia 

prezentacji.  

Po wznowieniu obrad Burmistrz przystąpił do referowania raportu o stanie Gminy Głogówek za rok 

2020. 

 

Ad. 6 Debata nad raportem.  

Przewodniczący Jerzy Kunert poruszył kwestię przejścia dla pieszych na wyremontowanej 

drodze Głogówek – Tomice, zaznaczył, że mieszkańcy Głogowca nie maja możliwości bezpiecznego 

przejścia przez drogę na ścieżkę rowerową. 

Burmistrz odpowiedział, że w tej sprawie zostało wystosowane już pismo. Podkreślił, że 

wyzwaniem przez gminę jest teras kwestia połączenia nowopowstałych ścieżek pieszo- rowerowych. 

Burmistrz poinformował także, że jest po rozmowach z GDDKiA i złożony został wniosek  

o budowę ścieżki pieszo- rowerowej z Głogówka do Starych Kotkowic. Również zgodnie 

przedkładanymi wnioskami radnych złożono deklarację budowy chodnika po drugiej stronie ulicy 

Dworcowej, co też przedłożone zostało do GDDKiA, podkreślił, że na dziś są to złożone deklaracje, 

natomiast dążyć należy do realizacji tego przedsięwzięcia. Ponadto podkreślił, że wspólnym 

obowiązkiem powinno być dążenie do tego, aby do wiosek wokół Głogówka prowadziła ścieżka pieszo- 

rowerowa. Jednak zaznaczył, że należy pilnować inwestorów by rozmowy z rolnikami odbywały się w 

należyty sposób, by uniknąć sytuacji, jakie miały miejsce przy budowie ścieżki do Głogowca i Szonowa. 

Przewodniczący Jerzy Kunert zapytał czy remonty zduńskie, remonty komina, o których mowa 

w raporcie o stanie gminy w punkcie gospodarka mieszkaniowa i komunalna, dotyczą tylko mieszkań 

komunalnych czy jest też udział we wspólnotach mieszkaniowych. 

Burmistrz odpowiedział, że dotyczy tylko mieszkań komunalnych i socjalnych, często 

zadłużonych przez najemców. Wspólnoty mieszkaniowe natomiast są rozliczane w inny sposób. 

 



Radny Tomasz Nosol zapytał czy zaległości czynszowe z wynajmu mieszkań komunalnych i 

socjalnych zwiększyły się bądź zmniejszyły w perspektywie poprzednich lat. 

Burmistrz odpowiedział, że pozostają mniej więcej na podobnym poziomie. Dodał, że w tamtym 

roku podjęto uchwałę umożliwiająca redukowanie zadłużeń czynszowych, niestety jest pojedyncze 

zainteresowanie tym tematem. Poinformował, że łączną kwota zadłużeń wraz z odsetkami to ok.  

1,5 mln zł. i większa część z nich jest nieściągalna. Pomimo zgłoszeń dłużników do komornika część 

spraw ulega przedawnieniu.  Jednakże egzekucje są nadal prowadzone, gdyż nieegzekwowanie zadłużeń 

to naruszenie dyscypliny finansów publicznych.,  

Radna Ewelina Barton odniosła się do kwestii ochrony powietrza. Wskazała, że  

w raporcie zawarto informacje o wymianie 35 kotłów na ekologiczne w ramach projektu 

ochrona powietrza na terenie Gminy Głogówek. Zapytała jakie są dalsze plany w tej kwestii, 

na jakie dofinasowanie i pomoc mogą liczyć mieszkańcy. Zapytała także o realizację programu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn. CZYSTE POWIETRZE, w którym gmina 

pełni funkcję koordynatora. 

 

Burmistrz poinformował, że gmina jest punktem konsultacyjnym w ramach programu 

CZYSTE POWIETRZE i świadczy pomoc mieszkańcom w tym zakresie. Drugim narzędziem 

pomocowym jest w dalszym ciągu realizowany program 5.5 Ochrona Powietrza z dotacji 

unijnych. Wskazał także jest wraz z Urzędem Marszałkowskim rozpoczęto realizację programu 

LIFE, w ramach którego zostanie stworzone stanowisko w gminie gminnego koordynatora 

który zajmie się pomaganiem przy składaniu wniosków o dofinansowanie, szkoleniami dla 

mieszkańców. W ramach programu gmina otrzyma urządzenia do pomiaru wilgotności 

powietrza, parametrów spalin z przewodów kominowych. Stanowisko koordynatora przez 

pierwszy rok będzie refundowane. 

 

Dalszych uwag nie zgłoszono. 

 

 

Ad. 7 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka Wotum zaufania.  

Przewodniczący przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Głogówka Wotum zaufania. 

Wyniki imienne: 

ZA (8): Bogusława Poremba, Mariusz Wdowikowski, Bernard Dembczak, Józef Kowaś, Jan 

Hojdem, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Jerzy Kunert,  

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7): Ewelina Barton, Marcin Kus, Tomasz Nosol, Fabian Patron, Joachim 

Sobek, Tadeusz Wrona, Róża Zgorzelska, 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 



 

Burmistrz zabrał głos o podziękował radnym, którzy docenili jego pracę w ubiegłym roku. 

Zwracając się do radnego Tomasza Nosola, podkreślił, że dotrzymał danego słowa dokładając 

środki finansowe do remontu toalet w świetlicy wiejskiej w Mionowie. Kolejno zwracając się 

do radnej Róży Zgorzelskiej, poinformował, że dotrzymał słowa dokładając środki 

finansowego do przedszkola i zrealizowano zadanie z funduszy gminnych.   

Zwracając się do radnego Fabiana Patrona, poinformował, że również dotrzymał obiecanego 

słowa i gminy dołożyła pieniądze do drogi, o którą radny zabiegał. 

Burmistrz zwrócił się także do radnego Joachima Sobka i Marcina Kusa mówiąc, że na 

Winiarach również zrealizowano szereg inwestycji, o które zabiegali mieszkańcy dzielnicy, 

chociaż by przy boisku sportowym. 

 

Następnie Burmistrz podziękował mieszkańcom Gminy Głogówek, z którymi na codzień 

pracuje i ma do czynienia, gdyż ich opinia jest ważna. Podkreślił, że mimo głosów 

wstrzymujących kolejny rok będzie rokiem dobrej współpracy.  Podziękował osobom, które się 

przychylnie opowiedziały za podjęciem uchwały, z kolei osoby, które wykazały wątpliwości 

zaprosił do ciężkiej pracy na rzecz Gminy Głogówek.  

 

Radna Róża Zgorzelska zabrała głos twierdząc, że nie będzie uzasadniać swojego głosu  

w głosowaniu, a burmistrz nie powinien piętnować i oceniać radnych za ich sposób głosowania. 

Dodała, że w kolejnym roku być może burmistrz zapracuje na to, aby radni udzielili wotum 

zaufania jednogłośnie. Stwierdziła, że zagłosowała zgodnie ze swoim sumieniem.  

 

Radny Marcin Kus zwrócił się do burmistrza i nawiązując do wypowiedzi radnej Róży 

Zgorzelskiej wskazał, że niejednokrotnie radni mieli problemy aby się porozumieć. Poprosił, 

aby głosowanie nad wotum zaufania potraktować jako zobowiązanie i zaproszenie do 

współpracy ze wszystkimi radnymi w taki sposób, aby w przyszłym roku głosowanie nad 

udzieleniem wotum zaufania było jednogłośnie pozytywne. Dodał, że inwestycje zrealizowane 

w danym sołectwie, które wypomniał burmistrz służą nie tylko każdemu radnemu, ale 

wszystkim mieszkańcom. Podziękował za ich zrealizowanie. 

 

Ad. 8 Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej  

 

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2020 r., 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Budżetowej. Opinia jest pozytywna. Następnie zapytał  

o uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 



Mariusz Wdowikowski, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jan Hojdem, Róża 

Zgorzelska, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Ewelina Barton, Tadeusz Wrona, Fabian Patron, Piotr 

Samson, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Grzegorz Thiel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

b) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 

Przewodniczący poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu jest pozytywna, a 

uzasadnienie do opinii radni otrzymali w materiałach na sesję. 

 

c) Sprawozdanie finansowe Gminy Głogówek za 2020 r., 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Budżetowej. Opinia jest pozytywna. Następnie zapytał o 

uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Mariusz Wdowikowski, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jan Hojdem, Róża 

Zgorzelska, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Ewelina Barton, Tadeusz Wrona, Fabian Patron, Piotr 

Samson, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Grzegorz Thiel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

d) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r., 

Przewodniczący zapytał o uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono w związku z czym przystąpiono 

do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 



Mariusz Wdowikowski, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jan Hojdem, Róża 

Zgorzelska, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Ewelina Barton, Tadeusz Wrona, Fabian Patron, Piotr 

Samson, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Grzegorz Thiel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

Burmistrz Głogówka zabrał głos i podziękował Skarbnik gminy i Wydziałowi Finansowemu za 

czuwanie nad budżetem, otwartość w dokonywaniu zmian i pomoc w realizowaniu inwestycji. 

e) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głogówek, 

Przewodniczący zapytał o uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono w związku z czym przystąpiono 

do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Mariusz Wdowikowski, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jan Hojdem, Róża 

Zgorzelska, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Ewelina Barton, Tadeusz Wrona, Fabian Patron, Piotr 

Samson, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Grzegorz Thiel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

f) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy 

Głogówek, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Głogówek za 2020 r. 

Przewodniczący Jerzy Kunert zapytał o uwagi i pytania do opinii Komisji Rewizyjnej. Uwag nie 

zgłoszono. 

g) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka, 



Przewodniczący przedstawił opinię Regionalnej Izby obrachunkowej w Opolu. Uwag nie zgłoszono. 

 

h) Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutoriom dla Burmistrza Głogówka.    

Przewodniczący Jerzy Kunert zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Mariusz Wdowikowski, Jerzy Kunert, Józef Kowaś, Bogusława Poremba, Jan Hojdem, Róża 

Zgorzelska, Marcin Kus, Bernard Dembczak, Ewelina Barton, Tadeusz Wrona, Fabian Patron, Piotr 

Samson, Joachim Sobek, Tomasz Nosol, Grzegorz Thiel 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę. Po wznowieniu obrad przystąpiono do 

rozpatrzenia projektów uchwał. 

 

 

Ad. 9. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, (18:23) 

Przewodniczący Jerzy Kunert zapytał o uwagi i pytania do projektu uchwały. Uwag nie 

zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (7): Bogusława Poremba, Mariusz Wdowikowski, Bernard Dembczak, Józef Kowaś, Piotr 

Samson, Grzegorz Thiel, Jerzy Kunert,  

PRZECIW (8): Ewelina Barton, Jan Hojdem Marcin Kus Tomasz Nosol, Fabian Patron 

Joachim Sobek, Róża Zgorzelska Tadeusz Wrona 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0): 

 

Głos zabrał radny Mariusz Wdowikowski twierdząc, że jest radnym wiele lat i nie 

spodziewałby nigdy takiej sytuacja jak dzisiaj, podczas głosowania projektu uchwały w 



sprawie zmiany w budżecie.  Zaznaczył, że podczas glosowań w sprawie uchwał w których 

dokładano środki finansowe na bezpieczeństwo ludzi w gminie, na auto strażackie dla 

Mochowa on zawsze był za, a dzisiejsze zachowanie radnych to wstyd. Dodał że jest mu 

przykro, że w takiej uchwale, w której ujęte są ważne i potrzebne przedsięwzięcia radni 

wykazali sprzeciw. 

Głos zabrał radny Marcin Kus zwracając się do radnego Mariusza Wdowikowskiego 

informując go, że radni nie są przeciwni zakupu samochodu dla OSP Szonów. Dofinansowanie 

do samochodu nadal jest a zmiany w budżecie można wykonać choćby na sesji nadzwyczajnej. 

Stwierdził ze radni absolutnie nie negują zakupu samochodu. 

Przewodniczący oddał glos Skarbnik gminy, która przedstawiła najistotniejsze 

przedsięwzięcia, które nie zostaną zrealizowane w związku z nieuchwaleniem projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Zwróciła uwagę na otrzymaną dotację od 

Wojewody Opolskiego na opiekę wytchnieniową. 

Głos zabrał burmistrz informując, że rozumie, iż radni mają prawo nie zgodzić się z jakimiś 

zapisami w projekcie uchwały, ale w tym przypadku należało złożyć poprawkę i zmienić 

wydatki. Dodał, że na dzień dzisiejszy jako burmistrz nie ma upoważnienia od radnych na 

podpisanie umowy na remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 2, na usługę opieki 

wytchnieniowej dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy, na podpisanie Inicjatywy 

Marszałkowskiej. Zwracając się do radnego Marcina Kusa wskazał, że nie ma czasu na 

dyskusję o samochodzie strażackim dla Szonowa, gdyż temat będzie już za kilka dni 

nieaktualny.  Dodał, że gmina w chwili obecnej nie ma możliwości przekazania dotacji na 

zakup samochodu i będzie zmuszona poinformować o tym Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komendę Główną 

Straży Pożarnej. Zaznaczył, że część z przedsięwzięć ujętych w projekcie uchwały budżetowej 

bezpowrotnie już nie wróci. 

Wyraził także zdziwienie zachowaniem radnych, gdyż temat ten był omawiany na Komisji 

Wspólnej i należało zgłosić poprawkę do projektu uchwały, a w obecnej chwili zablokowane 

zostały wydatki związane z Programem Ochrony środowiska dla Gminy Głogówek,  

czy też z wykupem działek od firmy Filplast i Morawiec.  

Głos zabrała radna Róża Zgorzelska twierdząc, że burmistrz przedstawił wszystko tak jakby 

budżet gminy miałby nie istnieć. Nieprawdą jest, że nie rozmawiano na komisji, bo radni prosili 

o rozmowę niestety zostali potraktowani niepoważnie. Zwracając się do burmistrza dodała, że 

ta sytuacja da wszystkim do myślenia, że należy ze sobą współpracować. 

Głos zabrała Zastępca Burmistrza Anna Barysz wskazała, że w obecnej chwili gmina traci aż 

600 tys. zł otrzymanych dotacji m. in. dla osób chorych i niepełnosprawnych, którzy od roku 

korzystają z programu opieki wytchnienowej, czy tez dotacji w ramach Inicjatywy Sołeckiej. 

Burmistrz zapytał, co dalej, co ma powiedzieć strażakom z Szonowa. Zaproponował, aby to 

radni pojechali przekazać informację o braku dotacji. 

Radny Piotr Samson zadał pytanie co ma powiedzieć rodzicom i nauczycielom Szkoły 

Podstawowej nr 2, którzy od lat czekają na remont kuchni a otrzymali dofinansowanie  

w kwocie ok. 83 tys. zł, a gmina miała dołożyć 47 tys. zł. 



Głos zabrał radny Grzegorz Thiel, który oznajmił, że w obecnej chwili radni położyli na szali 

dobro dzieci i szkoły, dobro innych instytucji tylko dlatego, że z budżetu wykreślony został 

remont drogi, którą będą jeździły tylko i wyłącznie ciągniki.  

Burmistrz zabrał głos i wyjaśnił, że uchwała budżetowa to zbyt poważna uchwała, aby można 

by w 10 minut ją omówić. Dodał, że oczekuje propozycji projektu uchwały budżetowej. 

 

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-

2035.   

Przewodniczący zapytał Skarbnik gminy o kwestie głosowania nad projektem tej uchwały. 

Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Głogówek na lata 2021-2035 jest kontynuacją projektu w sprawie zmian w budżecie, 

w związku z czym nie poddano w/w projektu uchwały pod głosowanie. 

 

c) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Głogówek, 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. Poprosił o opinię Komisji 

Wspólnej. Opinia jest pozytywna, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Bernard Dembczak, Joachim Sobek, Józef 

Kowaś, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Jerzy 

Kunert, Marcin Kus, Ewelina Barton, Fabian Patron 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Bogusława Poremba 

 

 

d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za 

inkaso,(18:25) 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. Poprosił o opinię Komisji 

Wspólnej. Opinia jest pozytywna, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 



ZA (14): Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Bernard Dembczak, Joachim Sobek, Józef 

Kowaś, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Jerzy 

Kunert, Marcin Kus, Ewelina Barton, Fabian Patron 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Bogusława Poremba 

 

e) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kazimierz na lata 2021- 2030”, 

(18:27) 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. Poprosił o opinię Komisji 

Wspólnej. Opinia jest pozytywna, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Bernard Dembczak, Joachim Sobek, Józef 

Kowaś, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Jerzy 

Kunert, Marcin Kus, Ewelina Barton, Fabian Patron 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Bogusława Poremba 

 

f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie 

umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Głogówek, (18:28) 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. Poprosił o opinię Komisji 

Wspólnej. Opinia jest pozytywna, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Bernard Dembczak, Joachim Sobek, Józef 

Kowaś, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Jerzy 

Kunert, Marcin Kus, Ewelina Barton, Fabian Patron 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Bogusława Poremba 

 



g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023, 

(18:28) 

 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Wspólnej. Opinia jest pozytywna. Zapytał o uwagi do 

projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Bernard Dembczak, Joachim Sobek, Józef 

Kowaś, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Jerzy 

Kunert, Marcin Kus, Ewelina Barton, Fabian Patron 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Bogusława Poremba 

 

h) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny za 2020 r., (18:30) 

 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. Poprosił o opinię Komisji 

Wspólnej. Opinia jest pozytywna, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Bernard Dembczak, Joachim Sobek, Józef 

Kowaś, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Jerzy 

Kunert, Marcin Kus, Ewelina Barton, Fabian Patron 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Bogusława Poremba 

 

i) w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu  

i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głogówek przy udziale środków 

uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Opolu, (18:31) 

 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Wspólnej. Opinia jest pozytywna. Zapytał o uwagi do 

projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

 



Wyniki imienne: 

ZA (14): Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Bernard Dembczak, Joachim Sobek, Józef 

Kowaś, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Jerzy 

Kunert, Marcin Kus, Ewelina Barton, Fabian Patron 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Bogusława Poremba 

 

j) w sprawie oceny przyjęcia zasobów pomocy społecznej za rok 2020, (18:32) 

 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Wspólnej. Opinia jest pozytywna. Zapytał o uwagi do 

projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Bernard Dembczak, Joachim Sobek, Józef 

Kowaś, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Jerzy 

Kunert, Marcin Kus, Ewelina Barton, Fabian Patron 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Bogusława Poremba 

 

k) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (18:24) 

 

Przewodniczący oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Grzegorzowi Thiel. Radny Grzegorz Thiel przedstawił opinię komisji. 

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym 

przystąpiono do głosowania. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Bernard Dembczak, Joachim Sobek, Józef 

Kowaś, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Jerzy 

Kunert, Marcin Kus, Ewelina Barton, Fabian Patron 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Bogusława Poremba 

 



l) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miasta Głogówek (obręby: Głogówek, Winiary, Wielkie Oracze) 

wraz z przysiółkiem Głogowiec (obręb Głogowiec) gm. Głogówek, woj. Opolskie 

(18:36) 

 

Przewodniczący poprosił o opinię Komisji Wspólnej. Opinia jest pozytywna. Zapytał o uwagi do 

projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (14): Mariusz Wdowikowski, Tadeusz Wrona, Bernard Dembczak, Joachim Sobek, Józef 

Kowaś, Jan Hojdem, Róża Zgorzelska, Piotr Samson, Grzegorz Thiel, Tomasz Nosol, Jerzy 

Kunert, Marcin Kus, Ewelina Barton, Fabian Patron 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): Bogusława Poremba 

 

 

Ad. 10. Wolne wnioski i informacje 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęły kilka interpelacji i wniosków, i zostaną one 

przedstawione w późniejszym terminie radnym na nośniki elektroniczne, po uzyskaniu 

wszystkich odpowiedzi.   

 

Zastępca Burmistrza Anna Barysz wskazała, że były to pisma tak zwane interpelacjami. 

Wyjaśniła, że jedno z pism w przypadku uchwalenia projektu uchwały budżetowej byłoby w 

50 % zrealizowane. Pismo to zostało złożone przez radnego Bernarda Dembczaka i dotyczyło 

remontu drogi w Starych Kotkowicach do cmentarza. W pozostałej części radny otrzyma 

informacje pisemnie.  

W przypadku pisma radnego Joachima Sobka poinformowała radnego, że został zlecony 

kosztorys, który opiewa na 164 tys. zł. a kwota 25 tys., zł, nie wystarczy nawet na dokumentację 

drogi. 

W kwestii pisma radnego Jerzego Kunerta, zlecona zostały wycena naprawy schodów,  

o których mowa z piśmie.  

Zastępca Burmistrza poinformowała także, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo radnej Róży 

Zgorzelskiej dotyczące przedszkola w Biedrzychowicach, dodała, że pismo przekazane 

zostanie dyrektor przedszkola, gdyż to ona odpowiada za stan budynku jako zarządca. 

Ponadto Zastępca Burmistrza poruszyła kwestię samochodu strażackiego dla OSP Szonów, 

informując radnych, że złożono deklaracje, że do 31 maja br. będą zabezpieczone środki 

finansowe w budżecie na samochód.  Zaznaczyła, że to półtora roczne starania Burmistrza, jej  



i Radnego Mariusza Wdowikowskiego w celu otrzymania dofinasowania, które w obecnej 

chwili gmina zmuszona jest zwrócić, z związku z nieuchwaleniem projektu uchwały 

budżetowej.  

Przewodniczący Jerzy Kunert poinformował radnych o swoim urlopie i wyznaczył 

Wiceprzewodniczącą Różę Zgorzelską jako osobę zastępującą go. 

Radny Marcin Kus zwracając się do Burmistrza zapytał, czy burmistrz przyjmuje zaproszenie 

wspólnej rozmowy pozostając po posiedzeniu sesji. 

Burmistrz poinformował, że ma jeszcze dziś dwa kolejne wydarzenia, aczkolwiek jest gotów 

się spotkać z radnymi po wypełnieniu swoich obowiązków służbowych po godzinie. 22:00  

Radny Tomasz Nosol wskazał potrzebę przyjrzeniu się stanu technicznemu przedszkola  

w Wierzchu pod względem stolarki okiennej, stanu kuchni. 

Głos zabrała Zastępca Burmistrza Anna Barysz wskazując, że przed 30 minutami został 

odrzucony remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 a teraz podejmowany jest temat remontu 

kuchni w Wierzchu.  

 

Ad.11 Zakończenie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Głogówku. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert dziękuje wszystkim za 

udział i zamyka XXXVIII Sesję Rady Miejskiej.  

 Na tym protokół zakończono.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku 

 

Jerzy Kunert 

 
Protokolant 

Aleksandra Makówka 

 

 


